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Geachte leden van de raad, 

Op ons verzoek bij brief van 7 december 2018 met zaaknummer 2017-004806, hebt u een 
zienswijze vastgesteld over het besluit van de gemeenteraad van Lingewaal van 13 september 2018 

met betrekking tot de realisatie en herinrichting van de Voorstraat te Asperen. Bij dezelfde brief 
hebben wij onze beslissing omtrent de goedkeuring met 13 weken verdaagd, ingaande 18 januari 
2019. De gemeente Lingewaal had dat raadsbesluit op 22 oktober 2018 bij ons voor provinciale 
goedkeuring ingediend. 

U hebt in uw vergadering van 26 maart 2019 het genomen raadsbesluit van Lingewaal opnieuw 
afgewogen tegen een gewijzigd afwegingskader en besloten dat raadsbesluit terug te nemen/in te 

trekken. Wij hebben dat raadsbesluit op 28 maart 2019 ontvangen en vervolgens op 2 april jl. uw 
zienswijze. 
Door uw besluit het eerder genomen raadsbesluit in te trekken is onze beslissing over goedkeuring 

daarvan niet relevant meer. Wij hebben uw raadsbesluit en zienswijze daarom voor kennisgeving 
aangenomen. 
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Wij maken van deze gelegenheid gebruik u nog te attenderen op het volgende. 
Uit het hierbij ontvangen raadsvoorstel van uw gemeente hebben wij opgemaakt dat, op basis van 
eerste beelden, het beschikbare onderhoudsbudget voor wegen structureel te laag is voor het op 
basisniveau onderhouden van uw wegen. Dat verontrust ons zeer en onderstreept nogmaals onze 

opmerking over de noodzaak van het zo spoedig mogelijk vaststellen van een adequaat 

onderhoudsbeheerplan, in onze brief van 19 maart 2019 over de goedkeuring van uw begroting 
2019. 

Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

: provincie 
Gelderland 


